
للصناعات ) التركيز الصناعي ( التركيز الصناعي ، التنوع  اإلقليميالتوزيع  أنماط

 الصناعي

هو تركٌز الصناعات على اختالؾ اضافها فً منطمة ما فً  -التركٌز الصناعً :

او منطمة  إللٌمالصناعه فً  أصناؾما . وكذلن تعنً تركز صنؾ ما من  إللٌم

 معٌنة . 

بااللؾ من مساحه العراق  2ففً منطمة بؽداد الكبرى مثال التً ال تتجاوز مساحتها 

الكلٌة تتركز معظم الصناعات المابمه فً العراق فً الولت الحاضر وكذلن صناعه 

المنسوجات المطنٌة المصرٌة مثال لد تركزت تركزا شدٌدا فً المحلة المبرى فً 

لً ربع عدد المصانع الروسٌة . فً منطمه مصر .وفً االتحاد السوفٌتً  ٌوجد حوا

من المساحه الكلٌة للبالد .وفً المانٌا االتحادٌة تتركز اربعه اخماس  1%ال تتجاوز 

من 1.5%الصناعات فً المانٌا الؽربٌة فً منطمه الرور والتً ال تتجاوز مساحتها 

 مساحه البالد الكلٌة .

 : ًممٌزات مناطك التركز السكان- 
طرؾ لنمل والمواصالت ومعاهد التعلٌم والصحة  أيطوٌر الهٌكل السفلً . تتمٌز بت

والتنظٌم والمراكز الخاصة باالبحاث والتجارب  باإلدارةوالمؤسسات الخاصة 

 وٌهدؾ خدمه الصناعه على اختالؾ اصنافها . 

 : ًنتابج التركز الصناع- 
 تؽٌٌر المظهر الخارجً العام فً المنطمه  .1
 مشكالت العمالة  .2
 ركز راس المال ت .3
  اإلنتاجتراكم  .4
 مشكلة التلوث البٌبً فً المنطمة .5
 التركز الصناعً  أسباب 
منها توفر مصادر الطاله وتوفر المواد الخام وتوفر  -العوامل االلتصادٌة : -

 او سبب وجود المنطمه  عند الموانا األسواق
جه واستعمال االالت الحدٌثه نتٌ اإلنتاجتطور طرق  -العوامل الفنٌة : -

الضخمه لؽرض شراء االالت والامه بناٌات  األمواللتوظٌؾ رووس 
وبكمٌات كبٌرة اضافه الى استخدام اعداد  أولٌةضخمة والحصول على مواد 

 كبٌرة من الٌد العامله 
كذلن ساعد التطور التمنً على استخدام منتجات ثانوٌة والخبرة فً حٌن 

لصناعه  أولٌةكانت تترن بشكل فضالت دون االستفادة منها وتدخل كمواد 

 جدٌدة  أخرى



الى توسع حجم  أٌضابدوره  أدىكما وان تطور طرق النمل والمواصالت لد 

 االستهالكٌة وتمرٌبها . األسواق

 : وهً عبارة عن مدن صناعٌه المتها الحكومة فً بعض  -الجزر الصناعٌة
 فً محافظة بابل فً العراق  اإلسكندرٌةمثل   األلطار

هذه الجزر الصناعٌة كما هو  أمثالبانشاء  أٌضاولد تموم الشركات الكبرى 

 الحال فً زٌمنس اشتان فً لطاع برلٌن الؽربٌة . 

 : ًالمشاكل الناجمه عن التركز الصناع-  
تتمتع بالخدمات االجتماعٌة  أصبحتعلى الرؼم من ان مناطك التركز الصناعً لد 

 وعلى مستوٌات مختلفه 

اال اننا نالحظ فً زٌادة التركز لد خلك مشكالت من الضؽوط على الخدمات 

الٌم وفً نفس الولت تعانً اإللهذا  أمثالاالجتماعٌة بسبب االستمرار بالهجرة الى 

. مما خلك اختالؾ فً  األلالٌممن  أخرى أجزاءااللتصادي من البطالة والركود 

  األلالٌمالنمو االلتصادي واالجتماعً والثمافً بٌن 

فضال عن مشاكل تلوث البٌبة ومشكله تصرٌؾ الفضالت المتبمٌة من العملٌات 

 الصناعٌة وتصرٌؾ المٌاه الصناعٌة وخاصه الصناعات الكٌمٌاوٌة 

مناطك تركز  ألامهلتصادي الى معرضة فكرة مما دفعت خبراء التخطٌط اال

 صناعً .

الصناعٌة التً تعانً  األلطاروالتخفٌؾ من مشاكل التركز الصناعً نجد ان بعض 

 من مشاكل التركز الصناعً اخذت تتبع وسابل مختلفة للحد من مشكالتها وذلن :

 ة. الفمٌرة او المختلف األلالٌمبتخفٌض الضرابب المفروضة على الصناعة فً  .1
الرخٌصة وخدمات الماء والكهرباء  األراضًتوفٌر خدمات للصناعة مثل  .2

الرخٌصة وخدمات الماء والكهرباء  األراضًوالنمل وخدمات اجتماعٌة مثل 
ورجال  األموال أصحابمن اجل تشجٌع  أخرىوالنمل وخدمات اجتماعٌة 

فً تلن المناطك الحدٌثة والمختلفة صناعٌاً بهدؾ  أموالهمالصناعة الستثمار 
 البالد ألالٌمتشبٌث الصناعة على مستوى 

 لٌاس التركٌز الصناعً : ٌمكن لٌاس التركز الصناعً باعتبارات مختلفة منها : 

عدد المؤسسات الصناعٌة : وهو ابسط معٌار لمٌاس الكثافة الصناعٌة فً  .1
 أيعلى هذه الطرٌمة انها التحسب  ما. ولكن ٌعاب إللٌمدولة ما او فً 

الٌمكن التمٌٌز بٌن المصنع الذي  أيحساب لحجم المؤسسات الصناعٌة 

 عامل( 111الذي ٌشؽل ) واألخراعمال( 11ٌشؽل )



عدد العاملٌن فً الصناعة : وهً طرٌمة اكثر شٌوعاً وانتشاراً فً العالم فً  .2
الخاصة  إلحصاءاتالٌاس كثافة التركز الصناعً   وهذا نابع من توافر 

وعلى هذه الطرٌمة ماخذ منها انها تنمل  إحصابٌةبعدد العاملٌن فً كل 
للعاملٌن فً الحمل الصناعً فمثالً ان  اإلنتاجٌةالتً تباٌن الكفاءة  اإلشارة

مشروعٌن صناعٌٌن لابمٌٌن بصناعة واحدة لد ٌستخدمان اعداد متساوٌة من 
انتاج متساو فٌكون احدهما اكبر انتاجاً  الٌد العاملة اال انهما الٌتوصالن الى

من االخر والسبب ٌرجع الى اختالؾ كفاءة العمال ومدى لوة وكفاءة االالت 
 . اإلنتاجٌةالمستخدمة فً العملٌة 

المٌمة : أ. لٌمة المنتجات النهابٌة : وتشمل المٌمة االجمالٌة للمنتجات لٌمة  .3
مة المواد نصؾ المصنعة ولٌمة والطالة المحركة والولود ولٌ األولٌةالمواد 

لطع الؽٌار وادامة المصنع واستهالكه واجور النمل والسكن والتأمٌن 
 ثم نسبة الربح الممرر.  اإلدارةومصارؾ 

المستخدمة فً  األولٌةب. المٌمة المضافة : هً الفرق بٌن لٌمة المواد 

الحمٌمة ان وتشمل تكالٌؾ المواد الخام والولود والطالة و اإلنتاجٌةالعملٌة 

ً فً تباٌن ظاهرة التركٌز الصناعً فً الوالٌات  هذا المعاٌٌر استخداما

 المتحدة االمرٌكٌة. 

ج. لٌمة راس المال : وهو خٌر معٌار لبٌان المستوى التمنً فً صناعة ما 

او فً مصنع ما اذ من المعروؾ ان المصانع التً ٌبلػ فٌها مستوى 

للٌلة من العمال وٌمكن االستعانة بهذا المعٌار التكنلوجٌا عالٌاً وتستخدم اعداد 

لتباٌن العاللة فً مدى التطور الصناعً بٌن المطاع العام والخاص فً 

 الصناعة 

التركٌب الصناعً : ان الصناعات المتوطنة فً المدن هً فً اؼلبها من 

مجموعة الصناعات التً تعرؾ بصناعات المدن والتً ترتبط بالسوق لكون 

ز ربٌسٌة للتسوق وٌختلؾ التركٌب الصناعً للمدن من مدٌنة المدن مراك

الخرى وذلن الختالؾ موالعها ووظابفها ودرجة حجومها ومن حٌث عدد 

السكان والمدرة الشرابٌة وتوافر المواد الخام ومصادر الطالة فٌها او بالمرب 

من  منها وان التركٌب الصناعً  فً المدن الكبٌرة ٌكون اكثر تعمٌداً وتكامالً 

 تركٌب الصناعات فً المدن الصؽٌرة والمتوسطة. 

تتمركز فً الجزء المدٌم منها  أيصناعات المطاع المركزي فً المدٌنة :  .1
هً من فروع الصناعات التً ٌكون فٌها عنصر االتصال بالمستهلكٌن 
للتعرؾ على رؼباتهم واذوالهم امراً ضرورٌاً كصناعة المالبس الجاهزة 

المنتجات الجلدٌة وصناعة التحفٌات والموباٌالت و األحذٌةوصناعة 
والمطابع وهً صناعات بسٌطة وصؽٌرة الحجم التتطلب مساحة كبٌرة 

  األرضمن 



صناعات مبعثرة بٌن المناطك السكٌنة : ضمن النطاق الوسطى  .2
والخارجً من المدٌنة وهذه الصناعات تتالؾ من مصانع منفردة 

مناطك السكنٌة وتتطلب مساحات متوسطة وكبٌرة الحجم وتنشر بٌن ال
او بالمرب منها وعلى الطرق التً تسهل  األنهاروتمع  األرضاكبر من 

كصناعة المنسوجات والصناعات  األولٌةعلٌها الحصول على خاماتها 
الؽذابٌة والصناعات المدٌنة والتخلؾ اضرار للمنطمة من حٌث الراحة 

 الكرٌهة. والٌنبعث منها الرماد او الدخان او الروابح 
صناعات مستوطنة فً الضواحً المدن وهذه تتكون من صناعات ثمٌلة  .3

مثل الحدٌد والصلب وصناعة تكرٌر البترول والكاربون واالسمنت 
 والصناعات الكٌمٌاوٌة. 

 التالٌة : لألسبابوتتوظؾ هذه الصناعة هنا 

 ومكشوفة ورخٌصة.  األرضتوفر مساحات واسعة من  .1
للة كثافة السكان وللة الحركة والمرور فٌها مما ٌسهل سرعة النمل  .2

 والمواصالت 
كونها ملوثة للبٌبة النها تنفث روابح سامة ودخان ورماد تخلك  .3

 اضرار كبٌرة للسكان. 
التً  األرضولد ٌتمدد موالعها بعٌداً عن السكان بسبب استعماالت 

 المدٌنة.  ارةبإدتصدرها الحكومة والسلطة المحلٌة المعنٌة 

التنوع الصناعً : هو تواجد عدد كبٌر من الصناعات وتنوع فً 

او محافظة والتنوع الصناعً نمٌض التخصص  إللٌممنطمة او 

الصناعً وهذا النمط من التركٌب الصناعً ٌعنً االكتفاء الذاتً 

وٌعمل على تموٌة موالع المطاع الصناعً فً المنطمة وان مناطك 

التنوع الصناعً اكثر ثبات واستمرار ومماومة الخطار االزمات 

 االلتصادٌة والبطالة من المناطك المتخصصة. 

 

 :  أهمهاتعتمد درجة التنوع الصناعً على عدة عوامل 

: مدى حاجة المنطمة الى الصناعات المختلفة وهذا ٌتولؾ على عدد 1

سكانها ولدرتهم الشرابٌة ونوعٌة الصناعات المستوطنة فً المنطمة 

نفسها. فاذا كانت الصناعة المستوطنة من الصناعات التً تتوفر فٌها 

فهً تنجذب الٌها صناعات جدٌدة متكاملة  منحٌات عرضٌة او ثانوٌة

على المسمٌات العرضٌة وهذا بدوره  األولٌةتعتمد من حٌث المواد 

 ٌكون تنوع صناعً. 



: صناعة تعدٌن الفحم جذبت الٌها صناعة انتاج االالت والمعدات ولطع 2

الؽٌار وكذلن اصبح عامل حاسم فً جذب ولٌام صناعة تولٌد الطالة 

  األخرىالمراكز الكهربابٌة الى 

وفرة الٌد العاملة الرخٌصة فً هذه المناطك متمثلة بالعنصر  أصبحت: 3

النسابً حٌث ٌعمل الرجال وحدهم فً صناعة التعدٌن  عنصر مشجبع فً 

لتفادي االزمات التً  األطفاللٌام وازدهار صناعات ؼذابٌة وصناعات لعب 

 لد تحدث فً مدن التعدٌن عند نفاذ الفحم 

عاللة كبٌرة بٌن عدد السكان ولدرتهم الشرابٌة ودرجة التنوع حٌث  : هنان4

 اؼلب المناطك الحضرٌة مزدحمة بالسكان ٌتمٌز بالتنوع

 

محددة من  أنواعالتخصص الصناعً : هو تواجد صناعة واحدة او 

ما وٌحمك التخصص   التصادٌة متمٌزة فً  إللٌمالصناعات فً منطمة او 

 وحدة الواحدة المنتجة لٌاساً لل اإلنتاجنفمات 

 

التشتت الصناعً : هو معاكس للتركٌز الصناعً وٌموم على توزٌع 

الصناعات فً مناطك محددة الهداؾ تخفٌفٌة ممصودة والمتٌازات امنٌة او 

 التصادٌة او االثنٌن معاً   

للصناعة وٌشٌر الى الكٌفٌة  اإلللٌمًوالتشتت مظهر من مظاهر التوزٌع 

 الٌم. اإللبها الصناعة فً  التً تتوزع وتنشر

 

 -اهم الضوابط التً تتحكم فً اختٌار المولع والموضع الصناعً :

 

والصناعات الثمٌلة المواضع التً تتوفر فٌها  األساسٌةتفضل الصناعات  .1
الرخٌصة والبعٌدة عن المناطك السكنٌة لكً  األراضًمساحة واسعة من 

فً الولت  األرضٌةالمساحات  تضمن :    أ. الحصول على حاجتهامن
 وبسعر زهٌد.  –نتٌجة الحتماالت التوسع -الحاضر وفً    المستمبل 

ب. السرعة وسهولة الوصول باستخدام وسابل النمل من حٌث تزوٌدها بالمواد     

 الضرورٌة وتسوٌك منتجاتها وهذه المساحات التتوفر االفً الضواحً.  األولٌة

الصناعٌة  لألؼراضتطلب كمٌات كبٌرة من المٌاه .  تمضل الصناعات التً ت2

المواضع التً ٌتوفر فٌها مورد مابً دابمً )انهار وبحٌرات ( كما وٌمكن االستعانة 

باالنهار اوالبحٌرات كوسٌلة نمل رخٌصة مثل صناعة تكرٌر البترول والورق 

 والصناعات المدنٌة. 



لصناعات الخفٌفة او الصناعً ، ا واإلنتاج. طبٌعة العملٌات الصناعٌة 3

االستهالكٌة فانها تفضل توطنها فً الضواحً ، حٌث ٌتوفر عوامل نجاحها بشكل 

 افضل. 

التوزٌع الجؽرافً لصناعة  أنماط، تتحكم الموانٌن فً  األرض. لوانٌن استعماالت 4

اختٌار مواضع بعبدة عن  أصحابهاالمدن فالصناعة التً تلوث البٌبة ٌتحتم على 

 عة االسمنت والطابوق والصناعات الكٌمٌابٌة. السكان كصنا

 :  اإلنتاجحرفة التعدٌن والعوامل المؤثرة فً 

ٌمصد بحرفة التعدٌن كل الجهود البشرٌة الهادفة الى استخراج الموارد المعدنٌة 

بؽض النظر عن كل من طبٌعة المعادن  األرضٌةالمختلفة من صخور المشرة 

تترواح بٌن الفتحات المكشوفة والتعدٌن السطحً المختلفة وطرق التعدٌن والتً 

 . األرضوالتعدٌن الجوفً الى ؼٌر ذلن من طرق استخراج المعادن من لشرة 

 األرضٌةوٌصفها الباحثون بانها حرفة سالبة او سارلة حٌث تسلب من المشرة 

تستؽل السطح الخارجً  األخٌرةمواردها المعدنٌة لذا تختلؾ عن الزراعة فً ان 

دون ان تستهلكه وان كانت العملٌات الزراعٌة المتكررة تسلب من  األرضٌةرة للمش

خصوبتها اال انه ٌمكن تالفً ذلن باستخدام المخصبات المختلفة وتنظٌم  األرض

 فً دورة زراعٌة محددة المعالم.  األرضزراعة 

كثرة  األخرى اإلنتاجٌةومن الخصابص التً تتمٌز بها حرفة التعدٌن عن الحرؾ 

بعٌداً عن  األرضفماتها وتعدد مفرداتها اذ توجد معظم الموارد المعدنٌة تحت سطح ن

 المعدنً بعدة مراحل تشمل :  اإلنتاجتناول اذ ٌمر 

 : مرحلة والتنفٌث : هً مرحلة عظٌمة التكالٌؾ ونتابجها ؼٌر مضمونة. 1

 .  لإلنتاج: مرحلة االستعداد 2

 : مرحلة استخراج المعادن. 3

 التصرٌؾ.  أسواقاعداد المعدن وتجهٌزه .... تمهٌداً لنملها الى : مرحلة 4

والكبٌرة فً خصابصها  األرضكما ان نفاذ الخامات المعدنٌة المرٌبة من سطح 

المعدنً باستمرار كنتٌجة لتزاٌد لعمك الذي تتم فٌه  اإلنتاجٌؤدي الى تزاٌد تكالٌؾ 

 امات الل جودة. عملٌات استخراج المعادن واٌضاً نتٌجة الستؽالل خ



نشاط اخر وذلن  أيتعد الدراسة الجؽرافٌة للمعادن اكثر صعوبة من دراسة 

 السباب: 

 التعدٌن بدلة.  ألالٌم: صعوبة تحدٌد 1

والصحارا متعددة الخصابص تؽطً مساحات واسعة  األنواع: الؽابات مختلفة 2

 ٌمكن رؤٌتها بوضوح. 

التعدٌن  ألالٌمنس وبذلن ٌصعب تحدٌد : ان التوزٌع الجؽرافً للمعادن ؼٌر متجا3

الزراعة المختلفة بدلة نجد انه من  أنماط ألالٌمفً العالم بدلة بٌنما ٌمكن تحدٌد 

نوعٌة بوضوح رؼم  ألالٌمالصعوبة تمٌم النطالات التً تنشر فٌها حرفة التعدٌن الى 

لفحم وجود مناطك تنتج معدن محدد كمناطك انتاج البترول فً جنوب ؼرب اسٌا وا

 الشمالٌة واوربا.  أمرٌكاوالحدٌد فً 

ومع تمدم االنسان الحضاري وتعدد مطالبه فمد تزاٌد الطلب على المعادن المختلفة 

الى انتشار حرفة التعدٌن على نطاق واسع سواء فً  أدىالعالمٌة مما  األسواقفً 

 ة. العروض العلٌا الباردة وفً العروض المعتدلة او العروض المدارٌة الحار

وٌمارس االنسان حرفة التعدٌن فً المناطك كثٌفة السكان وفً مناطك منخفضة 

ً وفً  األلالٌمالكثافة السكانٌة وفً  المختلفة عن ركب  األلالٌمالمتمدمة حضارٌا

الحضارة، وفً المناطك الجبلٌة المناطك السهلٌة المسوٌة مهما تباٌنت الخصابص 

 الجؽرافٌة.  الطبٌعٌة وخاصة المناخٌة فً البٌبات

 

 التعدٌنٌة فً اوربا:  األلالٌم•

 أراضً: ٌمتد من ؼربً المارة عند ساحل المحٌط االطلنطً الى  األول اإلللٌم: 1

 وروسٌة االتحادٌة ودول البلمان فً الجنوب الشرلً.  أوكرانٌابالروسٌا و 

الثانً : ٌتمثل فً نطاق مرتفعات االورال التً تمتد من المحٌط المنجمد  اإلللٌم: 2

كم متر وٌمع 3111لنهر االورال فً الجنوب لمسافة  األوسطالشمالً الى المجرى 

 داخل حدود روسٌا االتحادٌة. 

 المعدنٌة فً اسٌا وتشمل :  األلالٌم: 3

زٌت البترول  اإلللٌمٌنتج هذا الجنوبً الؽربً : على جانبً الخلٌج العربً و اإلللٌم

 بصورة ربٌسٌة. 



 الشرلً : ٌمتد من الٌابان والصٌن شماالً الى مالٌزٌا واندونٌسٌا والهند جنوباً.  اإلللٌم

: وٌمتد فً وسط اسٌا بٌن الجزء الجنوبً من نطاق االورال ؼرباً  األوسط اإلللٌم

ً وٌمع هذا  ا االتحادٌة وكازاخستان فً حدود روسٌ اإلللٌمالى بحٌرة بٌكال شرلا

 واوزبكستان. 

 المعدنً :  اإلنتاجالعوامل المؤثرة فً 

 العوامل الطبٌعٌة . .1
المولع الجؽرافً : ٌتولؾ استؽالل المعدن على مدى سهولة نمل  . أ

 ٌأتًلذلن      وأسواقالصناعٌة  األلالٌمالخامات ومناطك التعدٌن الى 
المعدنً فاذا كانت  اجاإلنتالمولع فً ممدمة العوامل المؤثرة فً 

المعادن تتمٌز بمولع جؽرافً ممتاز وتخدمها شبكة نمل الى جانب او 
لرب المعدن من مراكز تشجٌع السكان التً تمثل مصدر االٌدي 
العاملة ساعد ذلن على استؽالل المعدن وعلى نطاق واسع  وبتكالٌؾ 

 معمولة االمر الذي ٌعطً الخام المدرة على المنافسة. 
لعكس من ذلن فان وجود الموارد المعدنٌة فً موالع وعلى ا

الجؽرافٌة متطرؾ فً منطمة التخدمها شبكة من الطرق او تمع بعٌداً 

عن مراكز العمران وشبكات النمل ٌؤدي ذلن الى تأخر استؽالل مثل 

هذه المعادن كما ان استؽالل مثل هذه الموارد ٌحتاج نفمات باهضة 

ستخراج وٌكون على حساب الربح مما ٌؤدي الى رفع تكالٌؾ اال

وٌؤثر على لدرة الخامات فً منافسة ؼٌرها من السلع والتً تمع 

 بمولع جٌد. 

 

 عمك الخام المعدنً وسمن الطبمات :  .2
تنخفض نفمات استخراج المعدن الموجود فً الطبمات المرٌبة من سطح 

 رضاألكثٌراً عن نفمات استخراج معادن الطبمات البعٌدة عن سطح  األرض

اذ كلما زاد عمك الخامات كلما ارتفعت تكالٌؾ التعدٌن لضرورة توفٌر 

محطات لالنارة والتهوٌة  وإلامةاالالت الالزمة لتصرٌؾ المٌاه الجوفٌة 

نمل العمال والخامات من مستوى التعدٌن فً باطن  وأسالٌبوتوفٌر طرق 

موٌة الى ضرورة استخدام دعامات من االخشاب لت باإلضافة األرضسطح 

سمؾ المخٌم والحٌلولة دون االنهٌار اثناء استخراج الخامات مثل تلن 

 . اإلنتاجالنفمات تعمل على رفع تكالٌؾ 

 األرضواذا وجدت الخامات المعدنٌة على هٌبة طبمات افمٌة لرٌبة من سطح 

استخدمت طرٌمة التعدٌن السطحً او الفتحات المكشوفة وهً طرٌمة للٌلة 



 إزالةذكرنا حٌث ان التعدٌن فً هذه الحالة الٌتطلب سوى التكالٌؾ كما سبك 

الطبمات السطحٌة واذا وجدت الخامات المعدنٌة على ابعاد كبٌرة من سطح 

استخدمت طرٌمة التعدٌن الجوفً التً ٌتطلب نفمات باهضة   األرض

للهوٌة  اال    وتوفٌر االالت إلامةواستخراج المعدن بهذه الطرٌمة ٌستلزم 

 . اإلنتاجمما ٌعمل على رفع التكالٌؾ 

الحادٌة على الخامات المعدنٌة دوراً كبٌراً فً  األرضٌةوتشكل الطبمات 

تحدٌد مدى سهولة عملٌات التعدٌن وحجم تكالٌفها النهابٌة فاذا كانت الخامات 

تمتد الى طبمات افمٌة مابلة وخاصة فً بطون االودٌة سهل ذلن من عملٌات 

راج ونمل التكالٌؾ اما اذ وجدت الخامات فً طبمات ؼٌر منتظمة االستخ

وهذه توجد فً المناطك التً تعرضت للحركات التكتونٌة فان ذلن ٌزٌد من 

 صعوبة عملٌة التعدٌن وٌرفع من التكالٌؾ. 

واذا كانت طبمات المعدن سمٌكة شجع ذلن على صفر     بعٌدة عن سطح 

اما  اإلنتاجت سٌعوض ارتفاع تكالٌؾ على اعتبار ان سمن الطبما األرض

اذا كانت ؼٌر سمٌكة فان ذلن ٌرفع تكالٌؾ وتصبح عملٌة التعدٌن ؼٌر 

 مجدٌة. 

 

 درجة تركٌز المعدن : .3
وٌعد من العوامل المهمة فً عملٌة انتاج المعدن حٌث ان درجة تركٌز  

المعدن فً الصخور تحدد مدى لدرة الخامات على تحمل نفمات التعدٌن 

د خامات جدٌدة النوع وبكمٌات كافٌة تساعد فً التؽلب على مشاكل فوجو

 أجورالتً تعترض عملٌات التعدٌن كالبعد عن شبكات المواصالت وارتفاع 

العمال لذا فكلما ارتفعت درجة تركز المعدن فً الخامات كلما زادت 

 صالحٌة الخامات لالستؽالل والعكس صحٌح. 

كلما انخفضت تكالٌؾ التعدٌن وزاد وكلما كانت الخامات من نوع جٌد 

 هامش الربح.

وٌتباٌن ؼنى الخامات وفمرها من معدن الى اخر اذ تعد خامات النٌكل التً 

( 1%( وخامات النحاس التً تبلػ تركٌزها )3%تبلػ درجة تركٌزها )

( 41%خامات جٌدة بٌنما تعد خامات الكبرٌت التً تمل تركٌزها عن )

( خامات ردٌبة فً حٌن ٌختلؾ الوضع تماماً 21%عن )والحدٌد التً تمل 

فً معادن الطالة الذرٌة فالرادٌوم مثالً ٌكفً وجود ما نسبتة جزء من ملٌون 

 من خاماته من الصخور لتتم عملٌة التعدٌن بنجاح. 

) سعر البٌع ، وسهولة  أهمهاوفمر الخامات وؼناها ٌتولؾ على عدة عوامل 

 منافسة (.  أخرىاالستخراج ، ووجود خامات 



 

 التعدٌن :  أسالٌب .4
كان السالٌب التعدٌن دور كبٌر فً تطور استؽالل الموارد المعدنٌة فعندما 

البسٌطة واالالت البدابٌة فً عملٌة التعدٌن  األسالٌبكان االنسان ٌستخدم 

ا ان نشاطه ممتصراً على استخراج كان انتاجه المعدنً محدود فً تنمٌة كم

ومع تمدم  األرضالعناصر المعدنٌة الموجودة فً الطبمات المرٌبة من سطح 

متطورة واالالت اكثر تعمٌداً فً  أسالٌباالنسان الحضاري استطاع استخدام 

واستؽالل الخامات المختلفة مهما  اإلنتاجعملٌات التعدٌن مما مكنه من زٌادة 

بشرط ان تكون عملٌات التعدٌن مجربة  األرضً باطن كان مستوى عممها ف

 من الناحٌة االلتصادٌة. 

 

 وسابل النمل : .5
تعد وسابل النمل من العوامل المؤثرة فً استؽالل الموارد المعدنٌة حٌث 

تحدد مدى صالحٌة الخامات لالستؽالل من الناحٌة االلتصادٌة لذا ٌالحظ 

لتً تتسم بسهولة اتصالها بكل من التعدٌن عدة من النطالات ا ألالٌمتركز 

العالمٌة عم طرٌك وسابل النمل المختلفة ولد  واألسواقالمحلٌة  األسواق

كانت العامل وسابل النمل اثر كبٌر فً ازدهار النشاط التعدٌنً فً المملكة 

المتحدة التً ظلت تصدر دول العالم فً انتاج الفحم طول ثالثة لرون وهذا 

 فحم من موانا التصدٌر. ٌرجع الى لرب منجم ال

 

 المناخ :  .6
 األولىٌمكن تحدٌد العاللة  بٌن المناخ والنشاط التعدٌنً فً نمطتٌن تتعلك 

بالناحٌة التارٌخٌة حٌث انتشار نوع معٌن من المناخ ذو خصابص محددة 

ساعد على تكوٌن خامات معٌنة فالمناطك التً تتمٌز بوجود الفحم الن كانت 

ً تتمتع باجواء فً شكل  األشجارمناخٌة مختلفة ساعدت على نمو تلن  لدٌما

ؼابات وبعد ذلن تعرضت هذه الؽابات لعملٌة الطمر وطمرتها الرواسب 

المختلفة مما ساعد على تحوٌل هذه الؽابات الى الفحم كما ان مناخ الجهات 

الصحرواٌة فً جنوبً بٌرو وماٌتسم به من جفاؾ شدٌد كان له دور فً 

 ودٌوم وبكمٌات كبٌرة. تراكم نترات الص

 

 االٌدي العاملة : .7
التعدٌن بالعالم عادة فً نطالات كثٌفة السكان  ألالٌمٌذكر الباحثون ان معظم 

بحٌث ٌمكن الحصول على العمالة بسهولة اال ان      تتخلص فً عدم وجود 



التعدٌن والناطك المزدحمة بالسكان حٌث تتواجد مناطك  ألالٌمتطابك بٌن 

نشاط التعدٌن رؼم امتالكها كثافة عددٌة من السكان مثل جهات  كثٌرة تتسم

واسعة بالهند والصٌن كما توجد مناطك تتسم بضمانة انتاجها رؼم ضالة  

اعداد سكانها كما هو الحال بالنسبة لمناطك انتاج البترول فً منطمة الخلٌج 

ً العربً وٌختلؾ مناطك التعدٌن عن المناطك الصناعٌة فً انها توجد ف

 مناطك ؼٌر ماهولة بالسكان كمناطك صحراوٌة ومناطك شدٌدة البرودة. 

 

 راس المال :  .8
منطمة من  أيكبٌرة فً استؽالل الموارد المعدنٌة فً  أهمٌةلراس المال 

العالم اذ تحتاج عملٌات البحث والتنمٌب عن الخامات المعدنٌة )وهً عملٌة 

البحاث وجهود مختلفة  ؼٌر مضمونة النتابج ( الى نفمات كبٌرة وتطلب

المختلفة لذا فان استؽالل  اإلنتاجخالل هذه المرحلة وماٌلٌها من مراحل 

الموارد المدنٌة فً الدول المختلفة والدول النامٌة وهً دول منتجة للمواد 

المستورد بصورة كبٌرة وهذا  األجنبًعلى راس المال  أساسًبشكل  األولٌة

ة على االستؽالل االلتصادي لهذه ٌشكل فً بعض الحاالت خطورة كبٌر

 الدول الصؽٌرة. 

 

 االحتٌاطً المعدنً : .9
ان دراسة االحتٌاطً المعدنً شًء مهم نظراً الن المواد المعدنٌة ؼٌر 

متجددة فالمنجم ٌنتهً عادة بعد فترة ٌتولؾ طولها على حجم التكوٌنات 

ن والطلب المعدنٌة ومعدل االستهالن الذي ٌتولؾ بدوره على سهولة التعدٌ

 على الخدمة المعدنٌة ومدى وجد بدابل ان تمتص جانباً من هذا الطلب. 

 

والممصود باالحتٌاطً : هو مدى لدرة االنسان على استؽالل الخامات 

بعمك عشرة امٌال وٌستلزم االمر  األرضالمدنٌة الموجودة فً لشرة 

ة ضرورة التعرؾ على حجم الكمٌات التً توجد به المعادن فً المشر

الممثلة فً المشرة امٌال العلٌا من المشرة وعلى عدد السنوات التً  األرضٌة

ٌمكن ان تستمر هذه الكمٌات فً مواجهة الطلب علٌها على ضوء االستهالن 

 الحالً المتولع. 

وٌمتصر نشاط االنسان التعدٌنً عادة على طبمة رلٌمة اعلى المشرة الرضٌة 

االنسان مستمبالً فً  إمكانٌاتالتحمك من  ٌاته الحالٌة والٌمكنإمكانفً ضوء 

الوصول بنشاطه التعدٌنً على عمك عشرة امٌال رؼم ارتفاع درجة 

 إمكاناتالحرارة والضؽط كلما تعممنا ، ان حجم االحتٌاطً ٌعتمد على 



االنسان وحاجاته التً تساعده على استؽالل الموارد المعدنٌة فً المشرة 

 شرة راسٌاً وافمٌاً. وتوزٌعها فً هذه الم األرضٌة

 

 وٌختلؾ الحتٌاطً من معدن الخر : •

االحتٌاطً المؤكد : وٌمصد به كمٌة الخام المعدنً المحسوب بكل دلة  .1
بعد تحدٌد ومسح االبعاد والمساحات التً ٌنتشر فٌها الخام وتحلٌل عٌنات 
اخذت على مسافات متماربة لتحدٌد نسبة المعدن فً الخام وتوزٌعه 

هذا النوع من االحتٌاطً فً الكمٌة الممدرة والنسبة التً ٌوجد  والٌختلؾ
 21%بها المعدن الخام فً حدود 

االحتٌاطً المحتمل: وٌمصد بهذا االحتٌاطً كمٌات من الخام المعدنً  .2
معٌن التً لدرت بناء على المعلومات الجٌلوجٌة  إللٌمالموجودة فً 

او  اإلمكاناتنظراً لعدم توافر المتعلمة بالتعدٌن ولٌس على لٌاسات دلٌمة 
الصعوبات الطبٌعٌة ولذلن ٌكون االحتٌاطً المحتمل الل دلة من 
االحتٌاطً المؤكد فهً تعطً صورة عن الحدود التً ٌنتشر داخلها 

 التكوٌن المعدنً. 
 

 ب: العوامل البشرٌة : 

التمدم العلمً والتكنلوجً : ان التمدم العلمً وتطبٌك نتابج العلوم له  .1
اثٌره فً انتاج المعدن فتمدم طرق التعدٌن او التمنٌة او النمل او الصناعة ت

كثٌراً ماٌؤدي الى زٌادة منفعة المعادن وهذا من شانه زٌادة الطلب علٌها 
فلم ٌكن التعدٌن ممكناً فً جنوب افرٌمٌا لو ال تمدم طرق التعدٌن والتمدم 

منطمة اللورٌن نظراً العملً والتكنلوجً ولما امكن استؽالل الحدٌد فً 
الحتوابه على نسبه عالٌة من الفسفور ولما امكن استخالص الذهب 
والنحاس من خاماتها رؼم انخفاض نسبتها فً الخام ولما امكن الوصول 

ومواجهة صعوبة التهوٌة واالنارة  األرضكبٌرة فً باطن  أعماقالى 
، وبفضل التمدم العلمً ، امكن استخدام  األرضونمل الخام الى سطح 

عن طرٌك االستشعار عن بعد كما  األرضالصناعٌة فً مسح  األلمار
امكن استخدام وسابل جٌوفٌزٌاوٌة فً الكشؾ عن الخامات المدٌنة فً 
لٌعان البحار والمحٌطات كما امكن استخدام التفجٌر الذري عن المعادن 

تصدٌر االحتٌاطً بدلة اكبر ٌفضل بدالً من التفجٌر التملٌدي وامكن 
 الحدٌثة التً لم تكن متاحة من لبل.  األجهزة

المعدن تؤدي الى استؽالل خاماته مهما كانت  أهمٌةالمعدن : ان  أهمٌة .2
فمٌرة ، كما ٌبدو من استؽالل الذهب اثناء الحروب عندما ٌنمطع 

امات االستٌراد من الخارج وتصبح الحاجة ماسة الى االستفادة من الخ
المحلٌة مهما كانت تكلفة انتاجها او كمٌاتها اونسبة المعدن فٌها ، كما 

المعدن عندما تنوع استخداماته وٌزداد الطلب علٌه ، بالتالً  أهمٌةوٌبرز 



البترول والؽاز والفحم بٌن مصادر  أهمٌةترتفع لٌمته واهمٌته كما تبدو 
 . األخٌرةسنوات فً ال األخرىالطالة رؼم ظهور وتعدد مصادر الطالة 

التعدٌن بالعالم توجد  ألالٌماالٌدي العاملة : ٌذكر بعض الباحثٌن ان معظم  .3
فً نطالات كثٌفة السكان ، بحٌث ٌمكن الحصول على العمالة بسهولة اال 

والمناطك المزدحمة  األلالٌمان الحمٌمة تتلخص فً عدم وجود تطابك بٌن 
عؾ نساط التعدٌن رؼم بالسكان حٌث تتواجد مناطك كثٌرة تتسم بض

امتالكها كثافة عددٌة من السكان مثل جهات واسعة بالهند المزدحمة 
بالسكان والصٌن وتوجد مناطك تتسم بضخامة انتاجها رؼم ضالة اعداد 

 سكانها كما هو الحال بالنسبة لمناطك انتاج البترول فً الخلٌج العربً. 
لمعادن الى نفمات راس المال : تحتاج عملٌات البحث والتنمٌب عن ا .4

والجهود المختلفة خالل هذه المرحلة وماٌلٌها من  األبحاثكثٌرة تتطلبها 
المختلفة لذا فان استؽالل الموارد المعدنٌة فً الدول  اإلنتاجمراحل 

 أساسًٌعتمد  األولٌةالمتخلفة والدول النامٌة وهً دول منتجة للموارد 
 على راس مال اجنبً وبصورة كبٌرة. 

المعدنً ولذلن ٌكون  اإلنتاجلنمل : لوسابل النمل اثر مهم فً وسابل ا .5
 باألسواقالتعدٌن فً المناطك التً تتمٌز بسهولة اتصالها  ألالٌمتركز 

الخارجٌة والداخلٌة بوسابط النمل المختلفة وٌبدو ذلن واضح فً نجاح 
التعدٌن فً شرق الوالٌات المتحدة حٌث تنمل البحٌرات العظمى فً النمل 

وخاصة عند نمل الخامات  اإلنتاجلما توفرت وسابل النمل للت تكلفة وك
 التً تحتوي على نسبة للٌلة من المعدن. 

منافسة المنتجات المعدنٌة : لد تتوافر لدى بعض الدول ممومات التعدٌن  .6
لمعدن من المعادن لكنها التموم باستؽالله وذلن لتوفر بعض المعادن 

له ولذلن فانها تترن البعض وتتجه للبعض  بالنسبة أهمٌة األكثر األخرى
االخر كما ٌحدث بالنسبة للزببك المتوفر فً الوالٌات المتحدة فهً نتٌجة 

 التصادٌاً مثل البترول والفحم.  أهمٌةالى معدن اخر اكثر 
التدخل الحكومً : تسعى بعض الحكومات الى انتاج معادن الٌمكن  .7

ج الحروب واالعداد لها احٌاناً الى انتاجها فً ظل االلتصاد الحر فمد تحتا
انتاج معادن رؼم ردابتها او ارتفاع نفمات انتاجها ولد تلجأ الدول للتعدٌن 

عندما تكون مرتبطة باتفالٌات معٌنة  اإلنتاجٌةرؼم عدم توافر الممومات 
مع بعض الدول او ملتزمة بتمدٌم اعانات لبعض الدول التً تعتمد علٌها 

ات اجنبٌة فً هذا المجال او ان تسهم فً تسوٌك او ان تسمع باستثمار
الضرٌبٌة لمنتجات او ان  اإلعفاءاتلمنتجات محلٌاً ودولٌاً او تمدم بعض 

 تصنع لٌوداً على التصدٌر او استٌراد بعض المعادن. 
التعدٌن : ان الطرق المنبعثة فً التعدٌن له اثر كبٌر فهو الذي  أسلوب .8

باع طرٌمة التعدٌن السطحً او الحفر ٌحدد عمر المعدن ولٌمته فان ات
البدابٌة ممتصراً على استخراج المعادن الموجودة  األسالٌبالمكشوفة من 

 . األرضفً الطبمات المرٌبة من سطح 



 
ٌمكن تمسٌم المعادن الى مجموعتٌن ربٌستٌن تضم كل مجموعة السام ثانوٌة على 

 النحو التالً : 

 اوالً: المعادن الفلزٌة : وتضم 

حدٌد /معادن سبابن الصلب التً تشمل الكروم والنٌكل والمولٌبدٌنوم ال

 والفاندٌوم والكوبالت. 

الفلزات ؼٌر الحدٌدٌة / وتتألؾ من النحاس وااللمنٌوم والرصاص والزنن 

 والزببك. 

 الفلزات المشعة / وتشمل الٌورانٌوم والرادٌوم 

 المعادن النفٌسة / وتضم الذهب والفضة والبالتٌن. 

 ثانٌاً: المعادن الالفلزٌة : وتشمل 

المصادر المعدنٌة للطالة والتً تضم الفحم ، زٌت البترول ، الؽاز الطبٌعً ، معادن 

 الحمضٌات وتشمل الفوسفات والبوتاس. 

معادن الخامات تتالؾ من الكبرٌت واالمالح خاصة ملح الطعام وامالح الصودا 

 الطبٌعٌة 

الكرٌمة / ومنها الماس والٌالوت والزمرد وهنان احجار مواد البناء مثل  األحجار

 الحصى والرمال والجبس والجرانٌت.  

 الصناعٌة الكبرى فً العالم.   األلالٌم

الصناعٌة فً العالم واهمها فً النطاق المعروؾ بحزام الموم  األلالٌمتتركز اكبر 

the power Be دءاً من نهر المسٌسٌبً فً المعتمدة فً العروض الوسطى ب

 األجزاءالشمالٌة حتى نطاق مرتفعات االورال فً روسٌا االتحادٌة لٌشمل  أمرٌكا

الشمالٌة والنطالات الشمالٌة والؽربٌة والوسطى والشرلٌة من  أمرٌكاالشرلٌة من 

 لارة اوربا. 

وترجع تسمٌة هذا النطاق بحزام الموة الى ضخامة انتاجه الصناعً حٌث تكون 

العالمً من الحدٌد والصلب واستهالكه  اإلنتاج( من جملة لٌمة 85%لٌمته نحو )

ً من البترول والؽاز 91%لحوالً ) ( من جملة الطالة المستهلكة فً العالم سنوٌا

 الطبٌعً والفحم والكهرباء. 

 



 الصناعية بحزام القوة فيما يلي :  األقاليموتتمثل اهم 

 الشمالٌة :  أمرٌكالارة 

 شواطى بحٌرة اٌر االمرٌكٌة 

 ٌنو انجلند فً شمال شرلً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  إللٌم

 وادي الهدسن / موهون 

 بلتٌمور / فالدلٌفٌا إللٌم

 برمنكهام فً والٌة الباما االمرٌكٌة  إللٌم

شبه جزٌرة البحٌرات العظمى المعتدة فً كندا بٌن البحٌرات هورن واٌر  إللٌم

 وانتارٌو. 

 لارة اوربا : 

 حمول الفحم الفرنسٌة البلجٌكٌة  إللٌم

  بألمانٌاالرور / وٌستؽالٌا وساكسونً  إللٌم

 حمول الفحم فً سٌلٌزٌا) بولندا وجمهورٌة التشٌن (  إللٌم

 وخاصة حول مٌالن وتورٌن  إٌطالٌاسهل لمبارٌا فً شمالً  إللٌم

 موسكو الصناعً  إللٌم

  أوكرانٌاالدونباس فً  إللٌم

 سان بطرس سبورج المطل على الخلٌج للندا.  إللٌم

 االورال إللٌم

صناعٌة كبٌرة فً العالم تمتد خارج حزام الموة السابك تحدٌده وتماثل  ألالٌموتوجد 

الصناعً والتمدم الفنً الكبٌر وتتمثل بالجهات الؽربٌة  اإلنتاجالالٌمه فً ضخامة 

الى جانب بعض  إضافةٌنٌا الشمالٌة وخاصة فً والٌة كالفور أمرٌكامن 

جمهورٌات وسط اسٌا وخاصة كازاخستان واوزبكستان والٌابان والصٌن الشعبٌة 

 و البرازٌل والمكسٌن.  وأسترالٌاالهند وجنوب افرٌمٌا 



كما  األخٌرةبتطورها الصناعً المطرد خالل السنوات  األلالٌموتتمٌز بعض هذه 

استرالٌا  والصٌن الوطنٌة )  هو الحال فً نطاق شمالً الصٌن وجنوب شرلً

 تاٌوان ( وكورٌا الجنوبٌة وسنؽافورة ومالٌزٌا وتاٌالند. 

 وفٌما ٌلً بٌان تفصٌلً بااللالٌم الصناعٌة الكبٌرة الممتدة خارج حزام الموة: 

 طوكٌو الصناعً  إللٌمجزر الٌابان وخاصة 

 )تشنؽهاي ، ووهان ( فً الصٌن الشعبٌة  األدنىالوادي  إللٌم

 كلكتا / دامودار فً الهند  إللٌم

 الترنسؽال / فً جنوب افرٌمٌا إللٌم

 جنوب شرق استرالٌا )سدنً ، نٌوكاسل( 

 ساوباولو ، رٌودي جانٌور فً البرازٌل  إللٌم

 الشمالٌة  أمرٌكاسان فرانسٌسكو ، لوس انجلوس فً  إللٌم

 الصناعٌة فً الدول االسٌوٌة : وتضم األلالٌم

 كورٌا الجنوبٌة ، تاٌون ، سنؽافورة ، مالٌزٌا 

وتتسم بعضها بمدم نشاطها الصناعً اذ ٌرجع الى المرن التاسع عشر كما هو الحال 

 الٌابان الصناعٌة.  إلللٌم

الٌم الصناعٌة فً العالم الحمابك الربٌسٌة لإللوٌمكن ان نالحظ بعد هذا العرض 

 التالٌة : 

كٌزها الشدٌد فً نطالات محددة عكس الوضع الصناعٌة بتر األلالٌمتتسم  .1
التعدٌن الكبرى والتً تتمٌز بانشارها الواسع فً جهات متعددة  إلللٌمبالنسبة 

 من العالم. 
الصناعٌة الكبٌرة عند حمول الفحم او بالمرب منها ، لحاجة  األلالٌمتتركز  .2

كنتٌجة  الى ارتفاع تكالٌؾ نمله باإلضافةالٌم لكمٌات كبٌرة من الفحم اإلل
 لضمانه وخفة وزنه وارتفاع نسبة الفالد منه بالكسر عند نمله لمسافات بعٌدة 

المتخصصة فً الصناعات الثمٌلة بحمول الفحم التً تحتاج  األلالٌمترتبط  .3
الٌها لذلن تمثل حمول الفحم عامل جذب ربٌسً لصناعات الثمٌلة منذ لٌام 

 الثورة الصناعٌة 



عٌة فً النطالات الساحلٌة او حول المؤانى التً الصنا األلالٌمتتوطن معظم  .4
الخام الخارجٌة واالسوق العالمٌة  األولٌةتربطها بكل مصادر المواد 
 لتصرٌؾ المنتجات الصناعٌة. 

صناعٌة خارج حزام الموة تدٌن فً نشأتها الى الخبرة الصناعٌة  ألالٌمتوجد  .5
رٌك االستعانة التً انتملت الٌها عن طرٌك الهجرة او عن ط األوروبٌة

 بالخبرات او عن طرٌمهما معاً. 
 األرضٌةالصناعٌة الكبرى فً النصؾ الشمالً للكرة  األلالٌمتتركز معظم  .6

محددة للؽاٌة وموجودة  ألالٌمفً حٌن الٌوجد فً النصؾ الجنوبً سوى فً 
فً جنوب افرٌمٌا وجنوب شرق استرالٌا ولذلن ٌكون انتاجها مجتمعة 

2.5% انتاج العالم من الحدٌد والصلب.   فمط من جملة 

 

 صناعة الحديد والصلب : 

 األخرىتاثٌراً فً الصناعات  وأكثرهاوهً اهم صناعات عالمنا المعاصر 

فً ممدمتها  ٌأتًللعدٌد من الصناعات التً  أساسٌةحٌث ٌشكل الصلب مادة 

الهندسٌة ومعدات البناء والتشٌٌد وبعض االلكترونٌات ورؼم منافسة  االالت

االلمنٌوم والنحاس بصفة خاصة للصلب فً بعض الصناعات لذا ٌطلك على 

صناعة الحدٌد والصلب اسم الصناعة االسٌاسٌة او الماعدٌة وخاصة وان 

عدداً كبٌراً من الصناعات ترتبط بها مثل صناعة االالت والمركبات 

انتاج الحدٌد والصلب والتً  ألالٌمدسٌة ولذلن تتوطن هذه الصناعة فً الهن

بترسبورج فً  إللٌمترتبط بحمول الفحم ومصادر الحدٌد كما هو الحال فً 

 الوالٌات المتحدة والرور فً المانٌا وؼٌرها. 

وٌتخذ بعض الباحثٌن صناعة الحدٌد والصلب من حٌث حجم الكمٌات • 

 ٌاس لتحدٌد مدى تمدم الصناعة فً الدول المختلفة. المنتجة والمستهلكة مم

وان للة هذه الصناعة ٌرجع الى انتشار الصناعات الكٌمٌابٌة المتطورة 

وخاصة البتروكٌمٌاوات فضالً عن استخدم بدابل متعددة للصلب فً العدٌد 

 وخاصة البالستٌن وااللمنٌوم وبعض المعادن الفلزٌة. األؼراضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خصابص صناعة الحدٌد الصلب : 

او  األسعارتؽٌٌر فً  أيحٌث التتحمل منتجاتها  اإلنتاجعدم مرونة فً  .1
لتعمد عملٌاتها وتعددها واعتمادها  باألسواقالتباٌن فً الكمٌات المطلوبة 

 من الصلب.  األخرىعلى استهالن الصناعات 
 العامل.  أجورارتفاع  .2
 ضخامة حجم راس المال المستثمر.  .3

 
 حتاج صناعة الحديد والصلب الى الخامات الرئيسية : ت

معدن الحدٌد : ٌتم الحصول علٌه من الخامات والخردة وٌمكن تصنٌفها الى  .1
 مجموعتٌن : 

أ: خردة السوق : وهً عبارة عن مخلفات وحطام المركبات واالالت 

ً من العناصر التً تحتاج الٌه ا الهندسٌة المدٌمة والتً تكون عنصراً ربٌسٌا

صناعة الحدٌد والصلب وتدخل دابرة التجارة الدولٌة وتشكل الوالٌات 

ٌة اهم مصادر الحدٌد الخردة الداخلة فً التجارة العالمٌة األمرٌكالمتحدة 

من جملة الصادارت الدولٌة وتعد بعض الدول  41%حٌث تساهم بنسبة 

التً تتجه الٌها صناعة  األسواقاهم  وألمانٌا وإٌطالٌاالصناعٌة كالٌابان 

من جملة الكمٌة  .33%  ،31% ،9%الخردة العالمٌة حٌث تكون وارداتها 

 الداخلة فً التجارة العالمٌة على الترتٌب. 

خردة محلٌة : وهً عبارة عن مخلفات لطع وتشكٌل الصلب فً  . ب
 مصانع الدرفلة. 

 

 الوقود الالزم لصهر الحديد : 

استخدام الفحم النباتً كولود لمصاهر الحدٌد منذ العصور الوسطى لذا  .1
تركزت هذه الصناعة )صهر الحدٌد( فً اول االمر بالمرب من النطالات 
الؽابٌة حٌث كانت تشعل االخشاب فً انتاج الفحم النباتً واستخدام الفحم 

فحم على نطاق واسع فً تصنٌع الحدٌد بدالً من ال 1784الحجري منذ عام 

هنري بسٌمٌر فً اكتشاؾ كٌفٌة انتاج  اإلنكلٌزيالنباتً وخاصة بعد نجاح 

هذه الصناعات بالمرب من  ألالٌملذلن تركزت  1856الصلب من الحدٌد عام 

حمول الفحم ولد حتم ذلن ضاخمة كمٌات الفحم التً تحتاج الٌها عملٌات 
فحم الكون  وصعوبة وارتفاع تكالٌؾ نمله لمسافات طوٌلة ، وحل اإلنتاج

محل الفحم الحجري بعد ذلن مما للل من كمٌات الفحم التً تحتاج الٌها 
عملٌة الصهر للحدٌد على التٌار الكهربابً الرخٌص المولد من المسالط 
المابٌة والمشؽل فً تشؽٌل االفران الكهربابٌة ومع ذلن تستورد مثل هذه 

 المناطك كمٌات من فحم الكون. 



 ٌأتًتحتاج صناعة الصلب الى مجموعة من الفلزات  فلزات سبابن الصلب : .2
فً ممدمتها ) المؽنٌز ، الكروم ، النٌكل ، والفاندٌوم ، الكوبالٌت( والتً 
تضاؾ الى الحدٌد للحصول على سبابن ذات خصابص متباٌنة حسب كل من 

 نوع الفلز ونسبة خلطه بالحدٌد. 
 

ته الى خام الحدٌد وفحم افبإضالحجر الجٌري : وتستخدم فً عملٌة صهر الحدٌد 

الكون فً افران الصهر وللحجر الجٌري دور كبٌر فً تنمٌة معدن الحدٌد وتحوٌل 

 متعددة منها انتاج االسمنت.  أؼراضالشوابب الى خشب ٌستؽل فً 

 طرق النتاج الصلب على النحو التالي :  او أساليبهناك ثالث 

: وهً الدم وابسط الطرق المستخدمة فً انتاج الصلب  : طرٌمة هنري بسٌمر1

وهً تعتمد على طرق الشوابب الموجودة فً  1856حٌث اكتشفها بٌسٌمر عام 

الحدٌد الخام للتخلص منها وخاصة السلٌكون والفسفور والكبرٌت وعن طرٌك 

 اإلشارةتمرٌر تٌار شدٌد من الهواء على الحدٌد المصهور فتتخذ العناصر السابك 

عنصر الكاربون  إضافةالٌها مع االوكسجٌن الموجود فً الهواء ثم ٌتبع ذلن 

 دلٌمة.  31والتستؽرق هذه العملٌة اكثر من 

وتعرؾ هذه  1861سنة  اإلنكلٌزيمارتن : اكتشفها سٌمنز  –: طرٌمة سٌمنز 2

الطرٌمة باسم طرٌمة االفران المكشوفة وتساهم هذه الطرٌمة فً معالجة الحدٌد 

بفاعلٌة اكثر نتج عنها تزاٌد جودة وشدة صالبة الحدٌد بعد تخلٌصة من الزهر 

تضمن حدٌد  –العدٌد من الشوابب الى جانب معالجه  كمٌات كبٌرة من الحدٌد 

مرة واحدة مع التحكم فً طرٌمة تحول الصلب اال انه من عٌوب  5%الخردة بنسبة 

ء عملٌات التحوٌل والتً هذه الطرٌمة الحاجة الى كمٌات كبٌرة من الولود وبط

 ساعة ومع ذلن فهً من اكثر طرق انتاج الحدٌد فً العالم.  12تستؽرق فً العادة 

: طرٌمة االفران الكهربابٌة : من اكثر طرق التصنٌع للصلب فاعلٌة حٌث ٌمكنها 3

استؽالل الصلب الردئ وخردة الحدٌد التً التصلح لها الطرٌمة السابمة كما ٌمكنها 

لتٌار الكهربابً المولد من الؽازات الناتجة عن افران الصهر العالٌة فً استخدام ا

منشبات الحدٌد والصلب وهً عموماً تستخدم فً منشبات الحدٌد والصلب الموجودة 

فً النطالات التً تتوافر فٌها الطالة الكهربابٌة الرخٌصة كما فً شمالً شرلً 

ت برٌطانٌا ومن ممٌزات هذه الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والسوٌد وبعض جها

 ممتازة من الصلب.  أنواعالطرٌمة انتاج 

 



 التوزيع الجغرافي النتاج الحديد والصلب : 

الؾ طن 711العالمً من الصلب زاد عن  اإلنتاجالمتوفرة ان  اإلحصاءاتتبٌن من 

ً تركز انتاجه بمجموعة محددة من دول العالم وهً الصناعٌة الكبرى فً  سنوٌا

  -:ممدمتها 

ً بوالع  ، والوالٌات المتحدة  15%، الٌابان  22%مجموعة الدول السوفٌتٌة سابما

12%  6 وألمانٌا، والصٌن%  والبرازٌل وكورٌا  وإٌطالٌا، لكل منها فرنسا

 الجنوبٌة. 

 

 انتاجه :  ألالٌماما اهم 

 مجموعة االتحاد السوفٌتً سابماً :  .1
 وٌمتاز بتوفر خامات المعدن والفحم.  أوكرانٌاالشرلً من  اإلللٌمأ: 

 جبال االورال.  إللٌمب: 

 ؼرب سٌبٌرٌا.  إللٌمج: 

ووفرة الكهرباء وهو متخصص  األسواقموسكو وٌعتمد على سعة  إللٌمد: 

 الصلب الكهربابً.  بإنتاج

الٌابان وتعتمد على الخام والفحم المحلً وٌعد ذلن ترتجع انتاج الخام المحلً  .2
 من الخارج.  بدا استٌراده

 

 

 ت/ تتركز صناعة الحدٌد والصلب عند الساحل ؟ 

ج/ حٌث الموانا العمٌمة تتوفر مداخل سهلة نحو مناطك االستٌراد وتصدٌر 

 المنتجات نهابٌة الصنع. 

 

 

 

 

 

 



  -النحاس :

عرفة االنسان منذ الدم العصور واستخدمه فً صنع االت واشكال زٌنته وعرؾ 

العرالٌون المدماء واستخدموه منذ عصر حضارة كٌش لبل الطوفان وكان له دور 

كبٌر فً تطور حضارة االنسان من الحضارة الحجرٌة الى عصر المعادن وجاء 

لنحاس والمصدٌر سبٌكة التطور الحاسم عندما عرؾ االنسان المصدٌر ثم صنع من ا

والكهربابٌات  األسلحةالبرونز وهً اصلب والوة من النحاس وتستخدم فً صناعة 

 مثل االسالن والمولدات والمحركات.  أخرىوصناعات عدٌدة 

 

 خواص النحاس : 

انه سهل الطرق والسحب وٌمكن انتاج صفابح رلٌمة منه وبذلن ٌمكن صنع  .1
 دلٌمة منه.  أشٌاء

 تربط اسالكه او صفابحه بسهوله.  سهل اللحم حٌث .2
 عدٌدة من المواد الكٌمٌابٌة.  أنواعٌماوم  .3
 لدرته جٌدة على توصٌل الكهرباء والحرارة.  .4
او ثانوي مثل سبابن البرونز  أساسًٌدخل فً انتاج سبابن كثٌرة ٌكون فٌها  .5

 والطلمات النارٌة. 
 

 تصنٌع النحاس : 

 -مراحل : تمر عملٌة استخالص النحاس وتصفٌته بعدة

التركٌز : وتتضمن سحك الخام ثم تركٌزه بفصل المواد الصخرٌة باستخدام  .1
الماء حٌث ٌسلط علٌه تٌار لوي من الماء فتنجرؾ النفاٌات فٌبمى النحاس 
المركز وهذه العملٌة تساعد على النحاس ، الن االنخفاض ٌكون كبٌراً فً 

 الوزن والحجم. 
ً مع النحاس  إزالةالصهر : وتهدؾ الى  .2 بعض العناصر المتحدة كٌمٌابٌا

وخاصة االوكسجٌن والكبرٌت وٌستخدم فً العملٌة ممادٌر كبٌرة من الطالة 
)فحم، نفط ، ؼاز( وتجري فً افران كبٌرة كما ٌنفخ الهواء خاللها الى 
الصهٌر فتتأكسد الشوابب المختلفة وتطفو على السطح وتصل نسبة المعدن 

99% رحلة فً مناطك محطات نتولٌد الكهرباء او موالع توافر وتتم هذه الم

 . األخرىمصادر الطالة 
)  األخرىالتمنٌة : وتجري خاللها عملٌة فصل النحاس النمً عن المعادن  .3

ذهب ، فضة ، رصاص ، زنن ( وتتم بالتحلٌل الكهربابً وتبنى لهذا 
فً  الؽرض احواض بالطاب كهربابٌة سالبة وموجبة وبادخال الكهرباء



 األلطابالموجبة وٌترسب نمٌاً على  األلطابٌتحلل النحاس فً  األلطاب
الموجبة ما ٌوجد من ذهب وفضة نمٌاً  األلطابالسالبة فٌما ٌتخلؾ على 

 وهذه العملٌة تجري حٌث توجد كهرباء رخٌصة. 
 

 التوزٌع الجؽرافً لصناعة النحاس : 

كبٌر فً الوزن  تتركز فً افرٌما حٌث مواطن الخامات لحصول فمدان .1
 والحجم عند التصنٌع. 

عملٌة الصهر والتنمٌة فً اوربا واسٌا وامرٌكا الشمالٌة الستهالن فً  ألٌمت .2
 هذه العملٌة كمٌة كبٌرة من الولود وتوفر هذه المصادر فٌها. 

فً تركٌز الخامات هً تشٌلً والوالٌات المتحدة وروسٌا  األولىان الدول  .3
 وزامبٌا وزابٌر. 

 فً انتاج النحاس فهً الوالٌات المتحدة وروسٌا والٌابان.   األولىول اما الد .4
 

 -صناعة االلمنيوم :

اوسع المعادن استخداما بعد الصلب ، وتعتبر حضارته اسرع حضارات جمٌع 

 الفلزات نموا 

  -خصائصه :

 انه اخؾ الفلزات الشابعة وزنا  -1

 للتاكل الكٌمٌاوي انه موصل جٌد للحرارة و الكهرباء ومماوم  -2

 انه معدن لٌن -3

 ٌدخل مع معدن اخرى فً صنع انواع السبابن . -4

( لحاجتها  1825تاخرت تارٌخٌا عملٌة صنع االلمنٌوم مع البوكساٌت حتى عام ) 

م وٌبمى ثمنة عالٌا جدا ال ٌمدر على التنابه  211الى درجة حرارة عالٌة تصل الى 

( وبدأ استخدامه على  1886هذه المشكلة عام ) اال الملون وكبار االثرٌاء حلت 

 نطاق تجاري .

 

 



  -تمر صناعة االلمنيوم بمرحلتين رئيستين :

استخالص االلومٌنا من البوكساٌت وتتطلب هذه المرحلة توفر  -المرحلة االولى : -

البوكساٌت ومادة ولود وصودا اوكلس . البوكساٌت هو المادة االولٌة االكثر اهمٌة 

سواء من حٌث الحجم او الوزن و المولع المثالً لهذه المرحلة ٌكون ٌتوفر بٌنها 

البوكساٌت مع مادة الولود معا او عند توفر المادة االولٌة لوحدها بسبب حدوث 

انخفاض كبٌر فً الوزن و الحجم ، فكل خمسة اطنان من البوكساٌت تنتج طنٌن من 

 االلومٌنا .

ومٌنا الى االلمنٌوم .. تتطلب هذه المرحلة الومٌنا و تحوٌل االل -المرحلة الثانٌة : -

الطاب كاربونٌة وكهرباء . مع ان هذه المرحلة تتطلب ممادٌر ممادٌر كبٌر من 

 االلومٌنا ) وتفمد منها االلومٌنا نصؾ وزنها عند تحوٌلها الى الونٌوم ( .

وتتحمل كلؾ النمل لمسافات طوٌلة لذلن فان * اال انها خفٌفة الوزن و ؼالٌة الثمن 

اهمٌتها المولعٌة للٌلة . ونظرا الى هذه المرحلة تحتاج الى ممادٌر كبٌرة من 

الكهرباء الرخٌصة فمد اصبحت الكهرباء العنصر الحاسم فً اجتذاب موالع هذه 

  المرحلة من صناعتها 

 

 -التوزيع الجغرافي  لصناعة االلمنيوم :

دول البحر الكارٌبً ، جاماٌكا وؼوٌانا ، وسورنٌام والدومٌكان   -االلومٌنا :انتاج  -

 وهاٌٌتً .

 انتاج االلومٌنا لالستخدام المحلً : الوالٌات المتحدة وروسٌا واٌطالٌا واسبانٌا . -

انتاج االلومٌنا لالستخدام المحلً و التصدٌر مستفٌدا من الكهرباء الرخٌصة منها :  -

ا والسوٌد وفً الوطن العربً فً البحرٌن وفً محافظة ذي لار فً الٌابان وكند

 العراق 

  -الصناعات الهندسية :

وهً الصناعات التً تستخدم الحدٌد الصلب ومعادن اخرى كمواد اولٌة متمثلة 

بسبٌكة ذات مواصفات حسب الحاجة ، وتنتج منتجات نصؾ مصنعة او منتجات 

وتموم بمصانع كبٌرة ذات طالات انتاجٌة .  نهابٌة الصنع على شكل مكابن ومعدات

 عالٌة لد تكون مخصصة لالستهالن المحلً او التصدٌر ومنتجاتها كبٌرة الحجم .



تمثل موالعها لالنتشار لتعدد المواد المستخدمة ، والنها اٌضا ؼالٌة الثمن وٌمكن ان 

حتى االن ٌتحمل نفمات النمل لمسافات طوٌلة لهذا فمد لامت اؼلب هذه الصناعات 

 فً الدول الصناعٌة الكبرى لمدرتها على توفٌر مثل هذه المطالب .

  -واهم هذه الصناعات :

 صناعة االالت و المعدات  -أ

 الصناعات الكهربابٌة  -ب

 صناعة معدات النمل وتشمل  -ج

 صناعة السفن  .1

 صناعة السٌارات  .2

 صناعة المطارات  .3

 صناعة الطابرات  .4

 -صناعة الطائرات :

صناعة الطابرات تتسارع معتمدة على حاجة الحروب و الجٌوش و االعمال بدأت 

 التجارٌة .

االموال الكثٌرة ___ كبٌر تحتاج هذه الصناعة لدرجة عالٌة من المهارة وروس 

 على بحوث تطوٌرها .

وتموم بتجمٌع اعداد كبٌرة من االجزاء الدلٌمة . كما انها تطلب استمرار عملٌات 

 م و التجارب .التحدٌث و التصمٌ

وتعتبر الوالٌات المتحدة المنتج االول لها فً العالم ،فتنتج لوحدها ثلثً االنتاج 

 العالمً ، ٌلٌها كل من روسٌا وبرٌطانٌا وفرنسا .

 

 

 

 

 



 -الصناعات الكيمياوية :

بعملٌة كٌمٌابٌة ، وتلن التً تنتج وهً مجموعة الصناعات التً تصنع منتجاتها 

االساسٌة الن منتجاتها تتزاٌد اعدادها فً  الصناعاتمن موادا كٌمٌاوٌة ، وتعتبر 

كل سنة ، وتستخدم فً كل فرع من فروع النشاط البشري ، وتتالؾ من مجموعة 

و البالستن و  واسعة من الصناعات اهمها صناعة االحماض والملوٌات و االمالح 

الصناعً و االلٌاؾ الصناعٌة و العطور و العمالٌر وؼٌرها مما سٌمر المطاط 

 تفصٌله الحما .

وٌموم انتاج المواد االصطناعٌة الكٌمٌاوٌة على تفكٌن المواد الطبٌعٌة الى عناصرها 

وتفكٌن الذرات الجزٌبات ، ثم اعادة بنابها النتاج مواد اولٌة جدٌدة بتركٌبات 

 كٌمٌابٌة  جدٌدة .

احٌانا مصطلح البتروكٌمٌاوٌات على عدد المواد المنتجة بالطرٌمة الكٌمٌابٌة وٌطلك 

التً مر ذكرها و التً تستخدم النفط و الفحم و الؽاز مادة اولٌة كصناعة البالستن و 

مٌاوٌات  عدد من المطاط الصناعً و االصباغ وبذلن فان الصناعات البتروكٌ

تً مر ذكرها والتً تستخدم النفط و الفحم و بالطرٌمة الكٌمٌابٌة الالمواد المنتجة 

الؽاز مادة اولٌة كصناعة اولٌة كصناعة البالستن و المطاط الصناعً و االصباغ و 

بذلن فان الصناعات البتروكٌمٌاوٌة هً جزء من الصناعات الكٌمٌاوٌة عامة 

وتشترن معها بنفس الخصابص من حٌث العملٌات الصناعٌة و المطالب و العوامل 

 مولعٌة .ال

  -اقسام الصناعات الكيمياوية :

وتشمل صناعة احماض الكبرٌتٌن ، و الهٌدروكلورٌن  -الكٌمٌاوٌات الثمٌلة : -1

من الصناعة ، النترٌن ، الصودا الكاوٌة ، الكلور ، وهه تستخدم على نطاق واسع 

وبعد استهالن الدولة من حامض الكبرٌتٌن مثال دلٌال على مستوى تمدٌمها 

 اعً .الصن

وتعتمد على مواد اولٌة اساسٌة هً الكبرٌت و النتروجٌن  -صناعة المتفجرات : -2

 و استخدامها عسكرٌا اوال ومن استخراج االحجار .

وتعتمد على مواد اولٌة طبٌعٌة معدنٌة مثل االمونٌا ) ومادته  -المخصبات : -3

وجٌن الجو ( والبوتاس االولٌة االساسٌة هً الؽاز الطبٌعً ( والنترات ) ومادته نتر

 و الفوسفات وهً على عدة انواع و تستخدم فً االنتاج الزراعً .



 نهابٌةوهو مشتك من النفط او الؽاز او الفحم و تنتج منه عدة مواد  -البالستن : -4

الٌها و تستخدم فً الصنع او نصؾ مصنعة بخصابص مختلفة وحسب الحاجة 

المالبس ، االجهزة الكهربابٌة ، السٌارات و  مجاالت عدٌدة منها المواد المنزلٌة ،

 ٌحل البالستن محل الخشب و الزجاج و المطاط ومعادن السبابن .

المواد الصٌدالنٌة و االدوٌة ومواد التجمٌل : وكانت تشتك من مصادر حٌوانٌة  -5

و نباتٌة مثل الجذور و االعشاب و لكن التطور فً مجاالت الكٌمٌابٌة اسهم 

 ها بكلفة منخفضة و بكفاءة من مركبات كٌمٌابٌة .بالحصول علٌ

المطاط الصناعً :_ و اتكر بدل المطاط الطبٌعً الذي ٌعد انتاجه ؼٌر كافً  -6

 لسد حاجة االنسان المتزاٌدة 

مثل الداكرون ، الترلٌن ، الناٌلون ، و التً تنتج من لب  -االلٌاؾ الصناعٌة : -7

 د اخرى مادة اولٌة فً صناعة الورق الخشب اضافة الى الورق التالؾ وموا

متفولة كالصابون ومساحٌك الؽسٌل و المواد الملوٌة و االصباغ و صناعات  -8

 العطرٌات و الزجاج .

 -متطلبات الصناعة :

على الامة المصانع و تجهٌزها و الامة  ممدار كبٌر من راس المال ٌكفً لالنفاق -1

المختبرات و اجراء التجارب و البحوث فهً صناعة ذات مرونة كبٌرة و متطورة 

بسرعة ففً كل ولت تظهر بالسوق منها مواد اولٌة و منتجات جدٌدة لم تكون 

 معروفة سابمة .

 وصخور الكلس و البوتاسٌوم و الفوسفات و المواد السلٌلوزٌة .

طالة و بكمٌات ضخمة و ٌمكن ان ٌكون مصدر الطالة من نفس المادة مصدر  -3

 االولٌة المستخدمة فً االنتاج .

سوق واسعة تستهلن المنتجات الكثٌرة و التً تستخدم عددا للٌال من المواد  -4

الواسعة الن انتاج هذه الصناعات ٌعتمد مبدا االولٌة والبد من ضمان هذه االسواق 

مان العمل برٌمة التصادٌة و الٌهم ان ٌكون السوق محلً او االنتاج الواسع لض

 خارجً .

مختلفة تسهٌالت نمل جٌدة لتجمع المواد االولٌة و التً ؼالبا ما تكون من موالع  -5

 ، وتوزٌع المنتجات نحو اسواق عدٌدة .



 عمل وافر على لدر كبٌر من المهارات المدربة وبتحصٌل علمً عالً  -6

واسعة ورخٌصة وؼالبا خارج المدن للتخلص من النفاٌات و ارض بمساحات  -7

 اخطار التلوث و الحراق .

 مصدر مستمر من المٌاه لحاجتها لممادٌر كبٌرة منها وباستمرار  -9

 -التوزيع الجغرافي للصناعات الكيمياوية :

وفرنسا تعد الٌابان الدولة االولى لهذه الصناعة ، ثم تلٌها الوالٌات المتحدة ثم المانٌا 

. 

   

 

 

 


